
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Μορφοβούνι  29 -8 -2013  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ  ΠΛΑΣΤΗΡΑ                          Προς        
Αριθ. πρωτ .2808                                  α) Τον κ. Δήμαρχο. 
                                                               β)Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, 
                                                                Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπ.   
                                                                Κοινοτήτων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
Σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 67  του N. 3852 /2010 σας καλούμε να  
       προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου μας σε   τακτική συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου , που θα γίνει την 2η Σεπτεμβρίου 2013  ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα 18.00 μ. μ.  

1. Αναμόρφωση πρ/σμού χρήσης 2013. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Γεώργιος).  

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την συγκρότηση επιτροπής  
παραλαβής προμήθειας λαμπτήρων LED  δαπάνης 122.508,00 € 
(Εισηγητής :Πρόεδρος).  

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την έγκριση αλλαγής ονόματος 
ιδιοκτήτη μετρητή ΔΕΗ σε Δημοτικό κτίριο στο Μεσενικόλα. 

          (Εισηγητής :Πρόεδρος).  
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για έγκριση ηλεκτροδότησης 

διυλιστηρίου  Πεζούλας. (Εισηγητής :Πρόεδρος).  
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης    για την έγκριση της  μελέτης 

‘’Οδοποιία Καρίτσας’’ – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης  πρ/σμού 
11.000,00 € (Εισηγητής :Πρόεδρος).  

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης   για την παράταση  εκπόνησης της 
μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την  κατασκευή lift στην θέση λιβάδι 
Πεζούλας. (Εισηγητής :Πρόεδρος).  

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης   για την παράταση  εκπόνησης της 
μελέτης  με τίτλο Περιβαλλοντική μελέτη για το χιονοδρομικό κέντρο 
Πεζούλας . (Εισηγητής :Πρόεδρος).  

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του  
έργου «Ανάπλαση βρύσης Παπαράνζα και χώρων Μοσχάτου. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκόνδρας Δημήτριος)  

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την έγκριση 1ου ΑΠΕ του  έργου « 
Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων. (Εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος κ. Σκόνδρας Δημήτριος)  

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης   για την ανάκληση της αριθ.240/2013 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής :Πρόεδρος). 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την έγκριση 1ου ΑΠΕ του  έργου « 
Ασφαλτόστρωση Γκαένι- Γαύρα-Γήπεδο Μεσενικόλα.  

           (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκόνδρας Δημήτριος). 
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την έγκριση   

           επέκταση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής :Πρόεδρος). 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την προμήθεια εντύπων και υλικών     

μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων δαπάνης 433,22 €  
          (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Γεώργιος).  

14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την προμήθεια εφαρμογών  
λογισμικού δαπάνης 5.000,00  €  

          (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Γεώργιος).  



 
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την προμήθεια αναβαθμισμένων 

εκδόσεων λογισμικού  2.500,00   €  
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Γεώργιος).  

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την ψήφιση πίστωσης για την 
οικολογική  γιορτή 2013 ποσού 596,06 € 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Γεώργιος).  

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης   για διαγραφή οφειλών. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Γεώργιος).  

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας λειτουργίας    
καταστήματος  του κ. Δήμου Κων/νου του Στεφάνου στη ν Τοπ. 
Κοινότητα Κρυονερίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστου Όλγα ).  

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης    για την άδεια χρήσης μουσικών 
οργάνων στο κατάστημα του Χρήστου Αντωνάκη του Δημ,. στην Τοπ. 
Κοινότητα Νεοχωρίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστου Όλγα ).  

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί αιτήματος κάτοικων Μορφοβουνίου 
για  την αποκατάσταση  ομαλής πρόσβασης προς τις οικίες τους. 

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί αιτήματος κας . Βράκας Βιργινίας 
για την μετακίνηση κάδου απορριμμάτων (Εισηγητής :Πρόεδρος). 

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί αιτήματος κας Γώγου Αγγελικής για 
τον καθαρισμό  της πλατείας  Ζάχου και την πλακόστρωση του δρόμου 
εμπρόσθεν  της πλατείας. (Εισηγητής :Πρόεδρος). 

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί αιτήματος Α.Ε. Νεβρός  για την 
εκτέλεση εργασιών σε δημοτική έκταση γύρω από τον ξενώνα. 
(Εισηγητής :Πρόεδρος). 

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί αιτήματος της μη κερδοσκοπική  
αστική εταιρία των επαγγελματιών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την 
επωνυμία « Λίμνη Πλαστήρα- η λίμνη των τεσσάρων εποχών»  για   
δωρεάν παραχώρηση  της χρήσης μίας αίθουσας του Κοινοτικού 
Γραφείου Νεοχωρίου, για τις ανάγκες της.  

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Γεώργιος).  
 
 

Ο Πρόεδρος. 
 
 
 
Στεργιόπουλος Θωμάς. 

 


